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Na de zomer begint het voetbalseizoen weer op gang te
kor"'en .Eén van de belangrijkste veranderingen 1s, dat
Oldeboorn met 4 s eni o ren-elftallen ult zal korcen, waar-
vr,n 1 .veteranenelf tal- . Een paar jaar geleden waren er
maar 2 e1fta1len en nu 4 . 0f ''"r e het het hele j aar kun-
nen houden is de vraag, maar vrij vonden het beter dit
risico te neroen, dan 8 nensen aan de kant te laten
staan . Bovendien wisten vle dat enkefe leden bedankt
hadden, ondat zij toch níet konden worden opgesteld
en nu hopen wij maar, dat er weinig afzeggingen zu1len
komen ' ELn tweede veranderíng is dat veenstra de
plaats van de Vries , heeft ingenomen a1s trainer .

Wi; trcten hen hartelijk welkon en wij wensen hern ook
veel genoegen en succes Een groot deel daarvan zal
afhangen van bnze jongens en het is a1 een stap voor-
uit, dat zij tenminste zaterdags aan hun condi.tie gaan
denken . Dat l1jkt nij ook niet overbodig-

Vanzelfsprekend hopen wij dat het tweede
een kfas hoger kan komen . Een regelmatige fraining
van deze nensen is ook noodzakelljk \Vii wensen ook
Kraan , de nieuwe leider, vecl succes toe .

0p de algenene vergadering werd van ver -
schillende kanten uitgesproken, dat de grote ziekte
van de vereniging is , het gebrek aan contact tussen
de comrnissie's en het bestuur cn dat er veel langs e1-
kaar heengewerkt wordt roet kritiek, aI of niet terecht
en al of niet uitgcsproken Dit staat een soepel sa-
menspel in de wcg . Daaror: zijn bestuur.en comrnissie-
leden tot nadere aankond iging , i-edcre dondcrdagavond
van B - 10 uur bij v.d.Feer aanwezig in een onoffici-
ële vergadcring . Iedereen, ook feden of donateurs of
wie dan ook die iets wil weten of het niet eens is
met de gang van zaken , kan dan bij ons aankloppen .
lvij hopón daar juniorencommissiet rédactie' elftal-
leiders, aanvoerders en trainer te treffen .

./tt e Jeeninga is - voorlopig 'voor de cl-ub
verloren . Vooral de laatste jaren heeft hij zich ont-
popt als een van onze beste voetballers en bovendien
àls een zeer sportief en goed kamaraad . V'/ii wens€n
heri bij Stànfries veel succes en hopen hem later weer
te zien in Oldebcorn .



ïet ongt; l_uk met Eddy Vink vorigc zondag blcek zcerernstig tc zijn Gelukki-g is hij nÍ weer aán de betcrende
hand,. Dit soort ongevaflen is zeldzaan I r).aar jc ziet hoe
gauw je iets kunt krijgen Eddy wÍj wensen je van harte
beterschap toe en hopen jc gauw sre er in Ol_de6oorn te zien.

Het Bestuur.
VENST, ]IG DN SWEICH VETER/NEN - OLDBOOR}J VETER.ANEN"

Zondag moesten onze veteranen hun eerstc wedstrijd
spelen_ tggen de Sweach . Het werd cen aardígc sportieve-wedstrijd. fn het vel d waren de partijen aaidig'tegen el _
kaar opgewassen . Íïet was jammer dat iC ni-n.voór ríst J.Wagelaar moest uitvatl-en .Dc_uitslag vverd uitelndelijk5 - 2 in het'voordccl van dc-Sweach.

L1s cr ncg een spel-er boven de lO rondloopt, di6ni-et actief meer voetbal-t en er Íets vóor vocl_t àls kee_per bij de veteranen te spclcn, kan hij zich bij het bc_stuur melden ,.
Hct is de bedoeling dat Zaterdagmicldag het Jc cenocfenwedstrijd speelt tegen de veteranén.

. Dc opstellingen zijn noeh niet bekend. Zodra zcklaar zi jn, zulfcn ze bij-" JEILE ,, tryorden gepubliceord.

T.F.S 2 _ OLDEsOORN2
En zo gingcn we dan voor het eerst in dit seizocnop stap naar T.F.S. om tc prob.rcn daat de puntjes weg tehalen. Dat het maar tendele gelukt is, l.ag vooráamclijt

aan het feit, dat \rye geen gcluk hadden Íe uuarun ,r"náfnet eerste fluitsignaal al_ metcen in de aanval , maar
1ou miste een opg-^legde kans. Kort daerop deed hij het be_ter en fromrnelde de ba't bij cen achenrrutÀelinb 1n het docl_nvcn latcr ging Rein er vandoor, dc kceper kw árn z.n doel,;it cn Rein zeg kans de bal uit een onniógelíjke hoek inhet doel te plaatsen. Een juwee]. van een goai Z _ O"Tien minuten voor rust werd de reèhtsbuiten van'l.F.S. uit hct vcld gestuurd. Die wilde n.l. de scheid s -.'cchter assisteren, hetgoen door onze fl_uittist nict op
irrljs werd gesteld, TFS met tien man verder en het gekke
,,,/as dat ze mcteen stukkcn sterker speelden ..Noch vóor derust wistcn ze de achterstand te verkleinen tot 2 - I

Na de thee dacht ik, zeer optimistisch nog lvel.en paar keer te kunnen juichcn, maar het feest giÀg nictioor. De. tegenpartij za4 zelfs kans om gelijk te koÀen ,aet een.hoog, niet cens hard schot, dat Jan door z.n han_den lict glippen



Rcst ríi j nog te ve rroel-den dat het toeh wel cen s;'or
tievc striid was, naar tevens aan heb licht bracht t
dat degenen die niet kunnen of wil-len trainen ge-
brek aan lucht hadden. Jongens doe daar' aJ- s het ef-
fe kan, wat an, want ik vond het alles bijelkaar een
lckker ploegje J.F. Kraan .

OPSTELLING \/OOT ZONDAG 17 SEPTEN4BXR ;
oldeboorn , 

;.t$ï3ïlï13'.V."" 
2 11.15 uur

',r/. Rodenburg D.Wagenaar L.Vlsser
.R. Dam Sj . Wagenaar

J..4damse-J.Tichelaar-J.l{ramer-H.Poepies- R.Knol
re s eï"v e P. Ilockstra .

TRNSUI{ 1,1 ; OLDEBOoRI{ 1L 0 - }
Na het fluitsignaal gingen rnr c dircct in dc

aanvaf. Yie hebben trouwens bljna de helc wcdstrijd
aangevallcn, Maar cen doclpunt maken wou nict 1uk-
kcn. aI waren eI' kansen geno.g. Xen geluk was dat
Irnsuo al he1€meal- machteloos was en de kunst van
hct aanvallcn al Lreleniaal niet nachtig wes. Rust
0 - O - Na rust hetzel-fde beeld, Tot Cor cen herd
schot loste, dat vi-a dc dcelman het veld wcer in-
stuitte en Slpke de terugspringcnde bal in het doel
kon ro,erken. Zo kwar,en we dan . toch nog met cen twede
overwinning in Ol-deboorn aan . H. Nieuwland.
MNIISCHN SPORTKEURING

Bij een vraag gesteld aan de K.N.V B.inzake
keuring voor korfbaf of andcr; sportcn' dit niet
inhoud dat r,ren ook op deze k:.art voor voetbal-ï6-
goedgckcurd.In hct vervolg zaL cen speler, welke
meer dan jón sport bcocfcnt, dit aan het bureau rnoe-
tcn ncedelen, àpdat rcn dan in -:Jn kecr voor diverse
sportcn \'!ordt gekeurd en dan ook divcrsc goedkeu -
rings-bervi jzcrr kunt ontvangen. ,{1} on die deze
maand nog gckeurd moeten wordcnrgclicven hier goc-
de nota van tc nencn

IIIE}íTITEITSKi:.ARTEN. De volgcnd e spelers word en vcr-
zocht mct spoed 2 pasfoto's in te l-everen .

T.Blauw . )tD.BenedictLls.!'H.Brou\4er. I{.Mee stcr .

r W. Hoekstra. ;H. d e Roos.Itr'.Tar0roinga" 0.VeneÍ.a .

S.Venema.x i. Vool-stra '"n Jcll-c lVagenaar .



ZONDÁG a.s. OT.',DEtsOORN 1 - Bl/tCK BOIJS 1 2 uur.
0ost ell- ing:5::::=::= H. de Roos
M.Kleef stra W. Schri.emer H. Ákkeman Si .Huisman

J.Kelsbeek W.Wuite
1[ . Hui sman O.Schriemer J.Jeeninga S.KnoI
. reserïre H. Nieuwland :.

DXN MO1T FORO.ÀRING KOMME .
Kont dit nei ds Swart-wit wol goed ?

Supporters sitte djip yn nced
H!,/ an t hja wo1le graech 'r is sjcn

as Boarn in wedstriid winne kin .
.ês dat sa is, dan woe ik ha

gee.n mei nei Étwed strid en ta
Dan hat in kl-ub fan ds forlet

mar thÉs fêst lang saf oll-e net .
Kornt Black-Boijs snein hjir op it fjild,

dy ploech wurdt ek wer swier oer tild
Wij witte, êLk docht dan syn bêst

gjin minske fregct mear foarfêst .

_ _ _Jgc. d e_Vo s_

Voor Zonda€ a.s. zijn *astgesteld de wedstrijden l

10 uur ; Oldeboorn IL - Langezu aag l/i
11 .15 : Oldeboorn 2 - Surhuisterween 4
2 ulu'r z Oldeboorn 1 - Bl-ack Soijs 1

voor z^!BBD49:UM-49

_ _ _Dr._Boijs_L.B_ - _Oldeboorn_IE : 3.15_u!lr_._ _ _
OPSTEI,IING OIDMOORN 1T - IJANGEZWN.AG 1.{

H. R. Nieurryland
H.I4/agcnaar .À. Jeninga

M.IJ.v.d.Vel-de T. KralrLe r G. Brander
S. Jagc r-J. d e .rong-D. .rlkkerman-S . Wat z ema-P. d e Yri. e s

Reserves C.K].eefstra - J.J.v.d.VeIde
OPSTNLI,ING IrETER,INEN-ET,FT/,L VOOR ZTTERDIGMIDDIG a.s.
tegen Oldeboorn J

H.Brouwer
C.llderts A. Nijholt

IJ. nod enburg M.Meester J.Nieuwland
J.Watz ema-K. Kramer-K. Wiersna-H. d c Jong-D.v.Leeuwen .

En nog steeds heeft Jan Ylatzema z'n shirt niet terug.
4ijk nog ecns all emaal- in uw tasscn, want cr is cr
écn mct twee naar huis gegaan .


